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EN HELT NY HEST: 
– Takket være dyretolk 
Sissel Grana fra Horten 
og veterinær Ellen  
Schmedling fra Moss 
har jeg fått en helt ny 
hest, sier Golden  
Nadirs eier, Stine  
Tallaksrud Andreassen.

En solskinnshistorie 
om en håpløs hest
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■ Det siste halve året har Gol-
den Nadir gjennomgått en 

total forvandling, etter at han 
med egne ord hadde fortalt Sis-
sel Grana (36) hva som plaget 
ham. Deretter kunne veterinær 
Ellen Schmedling (32) gå i gang 
med akupunktur og kiropraktikk 
og gi hesten et nytt liv.

Golden Nadir — eller «Nadde», 
som han kalles til daglig — gikk 
ikke av veien for stadig å glefse 
etter sine omgivelser. Hestens 
eier, Stine Tallaksrud Andreassen 
(25), mistet litt av den ene øre-
flippen en dag Nadde var i eks-
tra dårlig humør. Men samtidig 
var Nadde en praktfull hest som 
Stine ikke for noen pris ville kvit-
te seg med. Men hva i all verden 
skulle hun gjøre?

Hun kom til å tenke på en per-
son hun hadde hørt om, nemlig 
dyretolk Sissel Grana fra Horten. 
Kanskje hun kunne få kontakt 
med hesten og finne ut hva som 
plaget ham?

Slik kom Sissel første gang til 
Skiptvet i Østfold. Hun fikk øye-
blikkelig kontakt med Nadde og 
lyttet til det han hadde å si. For 
selv om det kan høres ganske utro-
lig ut, så kan det se ut som Sissel 
har en genuin evne til å komme i 
kontakt med dyr, og at hun faktisk 
kan kommunisere med dem. De 
forteller henne rett og slett hvor-

dan de har det og hva de måtte ha 
av sorger, problemer og plager.

Hesten som ville bli frisk
– Det var ikke vanskelig å få Nad-
de i tale, sier Sissel selv. – Han 
fortalte meg at han hadde sto-
re smerter i kroppen — spesielt 
bak, i forbindelse med bekkenet 
— og at han hadde vært plaget 
av dette i mange år. Han sa også 
at han var veldig glad i sin eier, 
og at han svært gjerne ville at 
hun skulle gjøre ham frisk, for da 
skulle han bli akkurat den hesten 
hun så gjerne ville ha.

– Da Sissel fortalte meg dette, 
begynte jeg å gråte. Jeg visste in-
nerst inne at Nadde var en flott 
hest, og jeg ville gjøre alt for å 
få ham frisk igjen. Nå skjønte jeg 
mer av hestens tvilsomme oppfør-
sel, sier Stine, og fortsetter:

– Allerede da jeg kjøpte ham, 
fikk jeg vite at han var humørsyk 
og stallens sinnatagg, men likevel 
ville jeg av en eller annen grunn 
ha ham. Det var et praktfullt dyr 
som jeg nok skulle få skikk på 
etter hvert, tenkte jeg. Men slik 
gikk det altså ikke. Jeg husker 
jeg måtte dope ham ned hver 
gang han skulle skos, ellers var 
det en umulig oppgave.

– Ja, han fortalte om dette. Han 
sa at han mistet balansen av smer-
te når han skulle ha nye sko, der-
for var dette en så forferdelig pro-
sess, skyter Sissel inn.

– Sissel ba meg ta kontakt med 
en veterinær. Det var slik jeg møt-
te Ellen Schmedling fra Moss som 
sitter her sammen med oss nå, 
sier Stine.

Dyrlegen som gruet seg
Så lar hun Ellen fortelle hva som 
videre skjedde med stallens sin-
natagg:

– Jeg visste ikke noe om dyre-
tolken da Stine tok kontakt med 
meg. Men jeg dro til Skiptvet og 
undersøkte hesten. Jeg ble med 
en gang litt redd den. Den var 
ikke snill, og den hadde opplagt 
vondt. Jeg følte jeg undersøkte 
ryggens dens med livet som inn-
sats. Men jeg fant fort ut at det 
stemte, alt det dyretolken hadde 
sagt om skjevt bekken og derav 
store smerter. Jeg er veterinær 
med etterutdannelse i akupunk-
tur og kiropraktikk og visste hva 
jeg skulle gjøre og hvor jeg skulle 
trykke for å få hesten frisk igjen. 
Jeg satte noen nåler i bekkenet 
som understøttende behandling. 
Dette er smertestillende og mus-

kelavslappende og gjør hester 
mer samarbeidsvillige. Deretter 
kunne jeg bruke kiropraktikk, 
som vanligvis har en fin effekt 
på hester.

Fem ganger har Ellen vært hos 
Nadde på Skiptvet.

– Første gangen var ikke særlig 
lystbetont. Derfor gruet jeg meg 
veldig til det andre besøket. Jeg 
husker jeg våknet om morgenen 
og plutselig kom på hvilken dag 
det var. Å nei, tenkte jeg i mitt 
stille sinn. Men jeg hadde ingen 
grunn til å grue meg, viste det 
seg. Jeg møtte nå en helt annen 
hest, en som var blid og i godt 
humør, sier dyrlegen.

– Ja, det har virkelig skjedd et 
under med Nadde, bekrefter Sti-
ne. – Jeg har fått en helt ny hest 
med et helt nytt humør, og som 
nå finner seg i alt. Man kan gjøre 
omtrent hva man vil med ham. 
Småjentene på gården kan når 
som helst løfte opp hovene hans. 
Han bare står der og godhumrer 
på hesters vis.

– Som veterinær var jeg natur-
ligvis skeptisk til Sissel Grana 
og hennes påståtte samtaler med 
dyr. Men ikke nå lenger. Jeg har 
ved 10—12 tilfeller behandlet dyr 
som Sissel har kommunisert med, 
og alt har stemt, alle gangene. Det 
fine med henne er at hun videre-
sender dyrene til dyrlege, slik at 
de kan få passende behandling. 
Dette gjør henne til en seriøs ut-
øver på et spennende felt, som 
vi ikke vet noe som helst om. Jeg 
kan bare si: Det virker! sier vete-
rinær Ellen Schmedling. ◆

arild.mikkelsen@hm-media.no

Vil du vite mer om dyretolking, kan 
du se Sissel Granas hjemmesider: 
www.dyrekommunikasjon.no
Du kan også ringe Grana  
mellom klokken 17.00 og 21.00  
på telefon 408 41 784. 
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Hesten Golden  
Nadir er 13 år gam-
mel. Halve livet har 
han vært en sur og 
sint og ganske umu-
lig hest. Først etter 
at dyretolk Sissel 
Grana besøkte ham 
hjemme på Skiptvet 
i Østfold, skjedde 
det noe.

Tekst og foto:  
Arild Mikkelsen

HJEMMET-REPORTASJE

◂ STALLENS SKREKK: Før var 
Golden Nadir stallens skrekk. 
Nå er «Nadde» blitt en 13 år 
gammel, mild og snill herre 
som stortrives blant dem han 
før glefset etter. Til venstre 
står eier Stine Tallaksrud An-
dreassen, mens veterinær 
Ellen Schmedling står foran 
og dyretolk Sissel Grana står 
bak.

En solskinnshistorie 
om en håpløs hest


